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Características Técnicas

Cilindro pneumático.
Força máxima de rebitagem: 2,4 toneladas.
Pedal de acionamento pneumático.
Conjunto de ar com reservatório do óleo, filtro regulador de pressão e manômetro. 
Consumo de ar: 0,045 Pés³/ciclo.
Curso do punção: 40 mm.
Punções intercambiáveis.
Acompanha 3 modelos de punções para rebitar.
Acompanha 2 modelos de punções para extração do rebite.

Rebitadeira Pneumática de Coluna
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Características Técnicas

Cilindro pneumático.
Força máxima de rebitagem: 2,4 toneladas.
Pedal de acionamento pneumático.
Conjunto de ar com reservatório do óleo, filtro regulador de pressão e manômetro. 
Consumo de ar: 0,045 Pés³/ciclo.
Curso do punção: 40 mm.
Punções intercambiáveis.
Acompanha 3 modelos de punções para rebitar.
Acompanha 2 modelos de punções para extração do rebite.          

Rebitadeira Pneumática de Bancada
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Características Gerais

Utilizada na manutenção de freio na linha médios e pesados.
Filtro de ar para eliminar impurezas sólidas e parte da água condensada.
Reservatório do óleo para lub rificação da parte pneumática.
Regulador de pressão para manter a pressão do ar constante.
Manômetro para indicar a pressão do ar comprimido.
Baixo consumo de ar, apenas 0,045 pés³/ciclo de trabalho.
Estrutura em aço soldado, para uma maior firmeza e segurança na operação.
Os punções são intercambiáveis, garantindo uma troca rápida.
A máquina é fornecida com 2 punções rebitadores para rebites de Ø6,35 e Ø8mm, 2 punções 
para extração e 1 punção de apoio.
Para garantir uma rebitagem perfeita, o Fuso inferior possui regulagem de altura, permitindo ao 
operador ajustar a distância entre punção e rebite para diferentes modelos de patim e lona.

Vantagens:
- Aumento de produtividade.
- Garantia de qualidade.
- Economia de investimento.

Rebitadeira Pneumática para Lona de Freio
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